
Vaski-bibliotekens registerbeskrivning 
 

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999) om inhämtande av personuppgifter i 

bibliotekssystemet. Uppdaterad 26.1.2016 

 
1.   Registrets namn 

Vaski-bibliotekens kundregister 
 

2.   Registeransvariga 

 
Åbo stadsbibliotek, Slottsgatan 2, 20100 Åbo S:t Karins 
stadsbibliotek, Oskarinaukio 5, 20780 S:t Karins  
Gustavs kommunbibliotek, Keskustie 7, 23360 Gustavs 
Letala stadsbibliotek, Kauppakatu 5, 23800 Letala Lundo 
kommunbibliotek, Kirkkotie 13, 21420 Lundo Masku 
kommunbibliotek, Keskuskaari 3, 21250 Masku 
Virmo kommunbibliotek, Keskuskatu 13, 23100 Virmo 
Nådendals stadsbibliotek, Tullgatan 11, 21100 Nådendal 
Nousis kommunbibliotek, Moisiontie 17, 21270 Nousis 
Pemars stadsbibliotek, Vistantie 18, 21530 Pemar 
Pyhäranta kommunbibliotek, Tammelininkuja 2, 27320 Ihode 
Reso stadsbibliotek, Eeronkuja 2, 21200 Reso  
Rusko kommunbibliotek, Vanhatie 4, 21290 Rusko 
Salo stadsbibliotek, Vilhonkatu 2, 24100 Salo Sagu 
kommunbibliotek, Vintterintie 6, 21570 Sagu Tövsala 
kommunbibliotek, Ihattulantie 8, 21330 Tövsala 
Nystads stadsbibliotek, Alinenkatu 34, 23500 Nystad 
Vemo kommunbibliotek, Vinkkiläntie 17, 23200 Vinkkilä 

 
 

3.   Registeransvariga 

 
Ansvarspersonen för bibliotekstjänsterna i kommun- och stadsbiblioteken som ingår i datasystemet 

 
 
4.   Syftet med hanteringen av personuppgifter som ingår i registret 

 
Biblioteken använder registret för låneövervakning, indrivning och statistik samt med kundens samtycke 
för att erbjuda och marknadsföra kulturell verksamhet i Åbo och Vaski-bibliotekens 
tjänster. Kundregistret är en del av Vaski-bibliotekens datasystem (bibliotekssystem). 

 
5.   Registrets datainnehåll 

 
  Kundens uppgifter: namn, personbeteckning, bibliotekskortets PIN-kod, hemligt lösenord (hemlig 

kod), adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, kundtyp (person, sammanslutning), 
hemkommun, modersmål 

  Sätt att skicka kundpost (delgivning av förfallodag, påminnelser, räkningar och anmälan om hämtning) 

  Händelseinformationen om låneövervakning: information om aktuella lån och reserverat material, avgifter 

  Outredda ärenden: Anmärkningar och kundens status 

  Bibliotekskort: plats för överlåtelse och -datum 

  Statistikinformation om lånaren: antalet lån under året, antalet reserveringar under året 
(avhämtade/icke avhämtade), det aktuella bibliotekskortets nummer 

  Rätten att nyttja personliga webbtjänster 

  Information om att vara en kund med kulturkort 

 
Uppgifterna för vårdnadshavaren för ett barn som är under 15 år samt ansvarspersonen för en sammanslutning 
som är kund registreras på motsvarande sätt. 

 
6.   Regelmässiga datakällor 

 
Källan för personuppgifter är den anmälan som kunden eller hans eller hennes vårdnadshavare lämnat. 
Biblioteken kan även uppdatera kontakt- och personuppgifter från befolkningsdatasystemet. Uppgifter i 



anknytning till låneverksamheten kommer från bibliotekssystemet. 
 
 
7.   Utlämnande av uppgifter 

 
Om fakturering av icke-återlämnat eller skadat material leder till indrivning, kan information om fakturan samt 
kundens person- och kontaktuppgifter förmedlas till indrivningsbyrån. Från registret kan förmedlas 
faktureringsuppgifter om icke-återlämnat lån till stadens reskontrasystem. Information om kundens lösenord 
kan förmedlas till tidbokningsprogrammen i bibliotekens kundapparater eller till låneautomaternas program för 
att kontrollera kundrelationen. 

 
Namn, e-postadress och kundkod för de kunderna som skaffat kort med kulturkortsegenskap förmedlas till 
Kulturkortsregistret som upprätthålls av Åbo stadsbibliotek för att användas för att erbjuda och marknadsföra 
tjänster som förmedlas av Åbo fritidssektors och Vaski-bibliotekens gemensamma tjänsteleverantör. 

 
Uppgifterna överlämnas inte för andra ändamål utan kundens samtycke. 

 
 

8.   Principer för skydd av registret 

 
Redaktören för bibliotekssystemets användartjänster ombesörjer för att uppgifterna har tekniskt skydd. 
Användningen av systemet skyddas genom användarnamn och lösenord. Uppgifternas hanteras konfidentiellt 
och personalen är bundna av tystnadsplikt. 

 
Kunden kan kontrollera sina uppgifter med sitt eget användarnamn och lösenord samt ange och ändra 
användarinställningar för sina egna tjänster i bibliotekens webbtjänst i Vaski -webbilioteket. 

 
 

9.   Den registrerades rätt till insyn och korrigering av uppgift 

 
Efter att kunden har styrkt sin identitet har hon eller han rätt att kontrollera uppgifter som gäller honom eller 
henne. Begäran om granskning kan framföras personligen eller skriftligt till bibliotekets personal. 

 
Bibliotekets personal korrigerar på eget initiativ felaktiga uppgifter som upptäcks i registret. Den registrerade 
kan även kräva information om korrigering av registrets ansvarsperson. Om korrigeringen inte bifalls, lämnas 
ett skriftligt intyg om detta. Den registrerade kan därefter föra ärendet vidare för behandling av 
dataombudsmannen. 


